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 چکیده
بـا  این تحقیق با هدف توسعه و تدوین چارچوبی براي استقرار نظام ارزیابی اثر پایداري در ایران انجـام شـد. در ایـن رابطـه     

 بررسـی و تجـارب مـورد    ها افتیرهشناسی، روش شناسی، مفاهیمهستی مباحثی شامل: ،روش تحقیق میان فرهنگیاستفاده از 
نفـر)،   6نفـر)، کارشناسـان (   7نظرات متخصصـان ( که روشی هدفمند است،  از موارد ویژه ي،ریگ نمونهروش  . طیقرار گرفت

) در مـورد هفـت مسـأله و موضـوع کلیـدي بررسـی گردیـد:        نفـر  5( غیردولتیهاي و اعضاي سازمان )نفر 5( ارانذگسیاست
هـاي  قـانونی و حقـوقی، جایگـاه بخـش     مسـائل ها، ها و اولویتگیري، کارگزاران و مجریان، جهتSIAشناسی و ابعاد  هستی

اثربخشی نظام ارزیابی اثـر  رغم وجود دیدگاه مناسب نسبت به نتایج نشان داد که علیدانشگاهی و تحقیقاتی و سطح اجرایی. 
بعضی آن را زیر بخـش ارزیـابی    که يطور به هاي توسعه، در بسیاري موارد تعارض وجود دارد،دهی فعالیتپایداري در سامان

هـاي  ذیـربط فعالیـت   انـدرکاران  دستی در شناس معرفتگر، نبود ظرفیت فرهنگی و این موضوع بیان ؛ کهدانندزیستی میمحیط
ریـزي،  سازي، توسعه و تجهیز نهـادي، برنامـه  اي اجرایی شامل پنج مرحله: ظرفیتبرنامهر است. بر این اساس توسعه در کشو

ي زمـانی  هـا  افـق هـاي توسـعه در   بر فعالیت رگذاریتأثها و افراد سازي در نهادها و سازمانظرفیتارزشیابی با اولویت را و اج
 پیشنهاد گردید.مختلف 

 
 ارزیابی اثر پایداري، میان فرهنگی، ابزار، سیاست، چارچوب واژگان کلیدي: 

 hveisi@gmail.com : نویسنده مسئول* پست الکترونیکی 
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 مقدمه
مرتبط با توسعه پایدار در ایران به هاي ها و فعالیتبرنامه

ها در سطح جهانی قدمت دارد. اندازه این فعالیت
با طرح و عمومی شدن مفهوم توسعه پایدار در  که يطور به

گزارش آینده مشترك ما و طرح آن در اجالس سال 
که توسط  ي برزیلرویودوژانیراجالس زمین در  ،1992

یز اقدامات براي سازمان ملل برگزار گردید، در ایران ن
عمومی شدن آن با تشکیل کمیته ملی توسعه پایدار در 

آغاز گردید. در این کمیته  ستیز طیمحسازمان حفاظت 
سازمان دولتی و تعداد قابل توجهی از  20بالغ بر 

ها تدوین هاي غیردولتی عضویت دارند و وظیفه آن سازمان
 هايو تهیه گزارش هاي ملی توسعه پایداراستراتژي

ي پایدار کشور است. عالوه بر تشکیل این اي توسعه دوره
کمیته ملی، مجموعه اقدامات مرتبط با توسعه پایدار در 

 توان در چهار گروه به شرح زیر کشور را می
 بندي کرد:دسته

اقدامات نهادي که بعد از تشکیل کمیته ملی  -1
هاي توسعه پایدار به شکل ایجاد دفاتر و بخش

هاي دولتی صورت گرفته است. سازماناداري در 
در حال حاضر در برخی از  که يطور به

هاي دولتی مانند وزارت امور خارجه،  سازمان
وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد 

زیست، وزارت کشاورزي، سازمان حفاظت محیط
نیرو، وزارت نفت، سازمان هواشناسی و اقلیم، 

 و مدیریت سازمان وزارت اقتصاد و دارایی،
ها و دفاتري ، بخشها يهردارشریزي،  برنامه

زیست فعال تحت عنوان توسعه پایدار یا محیط
 هستند.

هاي هایی که توسط سازماناقدامات و برنامه -2
شود نیز، غیردولتی در کشور اجرا شده و می

هاست که در برخی گروه دیگر از این فعالیت
قدمت هاي دولتی سازمان اقداماتموارد از 

هاي بیشتري دارند. در این رابطه سازمان
 و بهار طراوت غیردولتی نظیر سنستا، انجمن

زیست کوهستان به محیط از حفاظت انجمن

هاي توسعه جامعه محلی و ایجاد اجراي برنامه
زیست هاي توسعه پایدار و آموزش محیطصندوق

 اند.مبادرت کرده
این اقدامات علمی و تحقیقی بخش دیگري از  -3

هاي هاست که به شکل ایجاد هستهتالش
و  هاکتاب انتشار علمی، هايقطب پژوهشی،

چنین برگزاري مقاالت چاپ شده و هم
 ها و سمینارهاي علمی در سطح کشورکنفرانس

 ناظر بر بیشتر اقدامات این صورت گرفته است.
هاي توسعه پایدار و گزارش برخی شاخص ترجمه
کشور در رابطه با توسعه هایی است که در پروژه

 پایدار اجرا شده است.
هاي دولتی هاي اجرایی سازماناقدامات و برنامه -4

یافته هاي نهادي توسعهعنوان وظیفه بخشکه به
براي مثال در این زمینه  انجام شده است.

اي توسعه هاي دورهتوان به تدوین گزارش می
زیست اشاره پایدار توسط سازمان حفاظت محیط

اي توسعه پایدار در هاي دورهکه در اجالس کرد
شده است.  ارائه 20 اضافه بهژوهانسبورگ و ریو 

هاي مدرسه در مزرعه نیز از جمله اقداماتی پروژه
است که توسط وزارت جهاد کشاورزي براي 
 توسعه پایدار کشاورزي در کشور اجرا شده است

)Veisi, 2012.( 
ي توسعه در زمینه ی کهتوجه قابلهاي رغم فعالیتعلی

هاي برنامه پایدار در چهار گروه فوق صورت گرفته است
ویژه در بخش دولتی با فراز و مرتبط با توسعه پایدار به

با تغییر  که يطور بههاي زیادي همراه بوده است نشیب
گیري ها نیز کاهش و افزایش چشمها این فعالیتدولت
یکی از علل این  )1387 پوراصغر سنگاچین،( اند.داشته

روندهاي نامنظم، نبود استراتژي و عدم توسعه و طراحی 
ها و سازوکارهاي مرتبط با توسعه پایدار در کشور مکانیسم

 که يطور به)، 1382است (محمودیان بیدگلی و همکاران، 
ها سال، هنوز این استراتژي 20رغم گذشت بیش از علی

اند. تدوین نشده اند و قوانینی در این زمینهنهایی نشده
موضوعی که بسیاري از کشورها مبتال به آن هستند و در 
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 دیتأکدر ژوهانسبورگ مورد  2002اجالس زمین در سال 
. در این رابطه به (United Nation, 2002) قرار گرفت

پیشنهاد کشور ژاپن، استقرار نظام ارزیابی اثر پایداري در 
ول و مبانی کشورها براي اطمینان از گنجانده شدن اص

هاي توسعه پیشنهاد شد و بعد از آن توسعه پایدار در برنامه
هاي متعددي در کشورهاي مختلف براي استقرار این برنامه

... اجرا  هاي صنعتی، خدماتی، کشاورزي ونظام در بخش
گردید. براي مثال، بعد از این اجالس در مناطقی مانند 

براي  1حسگراي تحت عنوان برنامه ،)2005( اتحادیه اروپا
اطمینان از پایداري تغییر کاربري زمین اجرا گردید تا 

زیستی تضمین نماید که اثرات اقتصادي، اجتماعی و محیط
و نبود  ذکرشده خألها لحاظ شده است. نظر به برنامه

کشور، تحقیق حاضر با هدف پیشنهاد  در چنین نظامی
 پایداري اجرا شد. ازوکارهاي استقرار نظام ارزیابی اثرس

 چارچوب نظري
که گیري در مورد اینکه عمل تصمیمارزیابی بیش از این

باشد،  "و چه چیزي درست است چه چیزي غلط است"
 چه چیزي "که تالشی است براي مشخص کردن این

. هدف یک ارزیابی نیز فراتر از تعیین "تواند بهبود یابدمی
 ,Najam(راهبرد براي پایداري است.  موفق بودن یک

) 1معمول ارزیابی شامل سه عنصر است: طور به. )1997
دهد چرا عمل ارزیابی ها که توضیح میتشخیص آسیب

) نظارت که پیشرفت آن را دنبال 2مورد نیاز است: 
) ارزشیابی که نتایج مربوط به پیشرفت و 3 کند؛ می

هاي ارزیابی، دو وشنماید. از نظر رداد را ترسیم می برون
گروه از موضوعات ارزیابی قابل تشخیص هستند. اول 
موضوعاتی وجود دارند که با تئوري و ساختار برنامه ارتباط 

کنند. دسته دوم موضوعات ارزیابی (دستیابی به پیدا می
رنامه) به نتایج برنامه مربوط ب راتیتأثاهداف و اثر و 

لیل اجراي برنامه چه که به ددر مورد این سؤالشوند.  می
 .گردد یبرم، به این دسته از موضوعات داده يرواتفاقی 

شده و هم با اثرات در گرفتهارزیابی، هم با اثرات در نظر
و  بدريدارد. ( سروکارنگرفته و برنامه نظر

که از خانواده  2پایداريارزیابی اثر ). 1382،همکاران
                                                        
١ - Sensor 
٢ - Sustaianble impact assessment  

نوعی  )1ي ارزیابی اثر است دو کارکرد کلی دارد: ها روش
براي  شناسی که از بعد روش نهادي و سیاسی نرم ابزار

سه بعد  توجه به منظور هاي تلفیقی بهسیاستي هتوسع
ملموس و نابرش مقطعی،  با سه ویژگیپایدار  يهتوسع

براي فرآیندي  )2 ؛شود یمکار گرفته ه ب طوالنی مدت
احتمالی اجتماعی، محیطی و اقتصادي مربوط آثار ارزیابی 

ها هاي دولتها و طرحها، سیاستتژياها، استربه برنامه
نوعی  SIAدر بهترین حالت ممکن،  ها. قبل از تنظیم آن

 اي شامل مراحل پایش، سازگاري و ارزیابی یند چرخهآفر
ي، تعیین محدوده ارزیابی، گر غربالشامل  در هشت گام

، تحلیل آثار، اندرکاران دستانتخاب ابزار، مشارکت 
 و ارائه تسکینی اقدامات ، پیشنهادها ییافزا همشناسایی 

گر وجود یک این مراحل بیان ).Oecd, 2010( است نتایج
یک فرایند خطی  SIAاما از آنجا که  است،توالی منطقی 

ند خواهند آینیز درگیر این فر هاي بازخورد حلقه نیست،
فرایند ارزیابی اثر کارایی داشته باشد باید  که نیابراي بود. 

 موارد زیر مدنظر قرار گیرد:
هایی ) نوآوري2 باشد. افتهیساختار) در بطن چارچوبی 1

) تمام 3نماید.  ارائهگیري در تمامی سطوح تصمیم
) پارادایمی 4 پوشش دهد. هاها را در تمام بخشفعالیت

) براي هر تصمیم با اثرات بالقوه بر 5قانونی داشته باشد. 
) 6الگوي تولید و مصرف و حکومتی به کار گرفته شود. و 

هاي جامعه را پوشش دهد. فرایند سه تمامی بخش
ي و هشت گامی ارزیابی اثر پایداري با مالحظات ا مرحله

ترالیا، کره، هلند، اسي مختلف مانند کشورهادر  ذکرشده
در  س، بریتانیا به همراه اتحادیه اروپایلهستان، سوی

ناگون بکار گرفته شده است. بیشتر ي گوها نهیزم
در این کشورها به سمت تدوین و تصویب  ها يریگ جهت

در زمینه تجارت و مسائل زیر بنایی  ژهیو بهقوانین جدید 
بوده است. از نظر فرایند و مکانیسم اجرایی، براي مثال در 

ي ها دانشگاهپارلمان اروپا و توسط تیمی از  سطحاروپا در 
ضمانت اجرایی نیز شرایط  نظر ازمختلف اجرا شده است. 

در بیشتر کشورها نتایج جنبه  که يطور بهگوناگون است 
 که یدرحالو مجریان دارد.  گذاران استیسمشورتی براي 

 .Jacob, et al( در اروپا این نتایج جنبه اجباري دارند
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 ذکرشدهدر این تحقیق از طریق تلفیق موارد  ).2004
فرایند، تعریف و شرایط براي اجراي ارزیابی اثر  درباره

پایداري هشت بعد براي استقرار نظام ارزیابی اثر پایداري 
ي مختلف ها گروهشامل مدنظر قرار گرفت و نظرات 

 بررسی و تبیین گردید. اندرکار دست
 

 مواد و روش ها 
با هدف  1در این تحقیق از روش کیفی میان فرهنگی

شامل  (Udy, 1973) مختلف گروه نظرات تبیین بررسی و
هاي تخصصان، محققان، کارشناسان، اعضاي سازمانم

اندرکاران توسعه پایدار در کشور به غیردولتی و سایر دست
ها در آن نظرات مقایسه و عنوان بخشی از فرهنگ دانشی

ازوکارهاي استقرار نظام ارزیابی اثر پایداري در سرابطه با 
لذا از نظر روش تحقیق، تحقیقی توصیفی کشور انجام شد، 

است که با روش کیفی میان فرهنگی انجام شده است. در 
این رابطه از  تکنیک مصاحبه  براي جمع آوري اطالعات 

 10استفاده شد و  با استفاده از فهرستی از سواالت شامل 
شناسی نظام هاي هستیسئوال از اطالعات درباره زمینه

هاي مورد استفاده در ها و تکنیک، روشارزیابی اثر پایدار
هاي اجرایی، نظام ارزیابی اثر پایداري، ساختار و مکانیسم

دار براي استقرار نظام ارزیابی اثر پایداري هاي اولویتزمینه
و مسایل حقوقی و قانونی نظام ارزیابی اثر پایداري 
گردآوري شد. افراد مورد مصاحبه در این تحقیق با روش 

 Critical) گیري از موارد ویژه نمونهیري هدفمند نمونه گ

Case Sampling2)  ،از چهار 1391(رنجبر و همکاران (
هاي نفر از اعضاي سازمان 5) 1گروه انتخاب شدند: 

هاي توسعه پایدار را غیردولتی که سابقه اجراي فعالیت
گذاري و نفر از افرادي که سابقه سیاست 5) 2داشتند؛ 

                                                        
هاي فرهنگی بین مند پدیده متحقیق علمی که به مقایسه نظا یک روش - 1

هایی در باره وقوع، توزیع، دو یا چند جامعه می پردازد و در این زمینه به پرسش
و مشکالت فرهنگی در یک عرصه عمومی و علمی پاسخ  هاتفاوتو علل 

 .  (Ilesanmi, , 2009)دهد می

فرایند انتخاب تعداد کمی از موارد و افراد مهم که بیشترین اطالعات را در  - 2
باره یک موضوع دارند و بیشترین اقرار بر توسعه دانش در یک عرصه و 

  .Patton, 1990)(موضوع دارند 

 6) 3هاي دولتی را داشته و یا دارند؛ سازمانمدیریت در 
هاي خصوصی و دولتی نفر از کارشناسانی که در بخش

سابقه کار اجرایی در زمینه توسعه پایدار را داشته و دارند؛ 
نفر از افرادي که سابقه تدوین مقاله و کتاب  7) 4و باالخره 

ي و یا برگزاري کنفرانس و همایش علمی در زمینه
ها به صورت حضوري و در یدار را داشتند.  مصاحبهپا توسعه
دقیقه تا دو ساعت انجام شد. در برخی موارد که  45مدت 

گویی به سئواالت افراد نیاز به اطالعات بیشتري براي پاسخ
شد و در جلسه بعدي را داشتند، اطالعات بیشتري داده می

گردید. براي که هماهنگ شده بود براي مصاحبه اقدام می
ها، از روش کیفی کدگذاري در چند مرحله حلیل دادهت

ها مطالعه استفاده شد.  بدین صورت که ابتدا همه مصاحبه
بندي شد. سپس ها در هشت کد اصلی دستهشد و پاسخ

هاي هر کد دوباره مطالعه گردید و براي هر کد اصلی یافته
آمده است،  1هایی به شرحی که در جدول زیر بخش

و کدهاي خاصی تعلق گرفت. در مرحله بعد تعریف گردید 
چنین همپوشانی و بر اساس فراوانی هر یک از کدها و هم

ها، به تبیین و تفسیر نظرات در رابطه با ارتباط بین یافته
سازوکارهاي استقرار نظام ارزیابی اثر پایداري اقدام شد. 
براي تامین پایایی و روایی یافته هاي تحقیق از روش سه 

نگري استفاده شد به طوري اطالعات در مورد یک وجهی 
موضوع خاص مانند هستی شناسی از افراد مختلف و در 

 آوري شد.  هاي مختلف جمعزمان
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 ي براي تحلیل و نتایجساز آمادههاي تحقیق و شیوه کدگذاري داده -1جدول 

کدهاي  محورها و ردیف
 اصلی

کدهاي 
 محورها و کدهاي فرعی فرعی

 شوندگان مصاحبهي ها پاسخفراوانی 
NGO Exp Pol SCi 

1 
ی و شناس یهست

چیستی ارزیابی 
 اثر پایداري

 4 2 4 3 فرایندي است که اجراي آن الزمه طی مراحل مختلف است. 1-1
 1  2 1 فعالیتی مقطعی براي ارزیابی یک برنامه است. 1-2
 5 4 4 6 از آن متأثرهاي ها و برنامهدار براي ارزیابی سیاستفعالیتی دامنه 1-3
 1 2 1  آن است. کننده لیتکمزیر بخش ارزیابی محیط زیستی و  1-4

 صالحیت اجرایی 2

 5 2 1 4 تحقیقاتی بزرگ و مادر مؤسساتو  ها دانشگاه 2-1
 1 1  1 معاون اول یا دفتر ریاست جمهوري 2-2
 3 1 1 2 ریزيسازمان مدیریت و برنامه 2-3
 1 1 1 2 ستیز طیمحسازمان حفاظت  2-4
  2   مجمع تشخیص مصلحت نظام 2-5
 2 2  3 داري غیردولتی قوي و شعبهها سازمان 2-6
و  هاي تخصصی مانند صنعت، معدن و تجارت یا وزارت راهوزارتخانه 2-7

 شهرسازي
 1 1 1 

 3  4 3 کمیته ملی توسعه پایدار 2-8
 عنوان بهها کارفرما و دانشگاه عنوان بههاي دولتی فوق یکی از سازمان 2-9

 مجري
1 1 1 1 

    1 مرکز آمار 2-10

3 
هاي مکانیسم

مشارکت و 
 سنجش

 12 2 1  کمی 3-1
  1 1  کیفی و مشارکتی 3-2
 5 4 5 4 ترکیبی 3-3

هاي زمینه 4
 دار تیاولو

هاي صنعت، هاي خدماتی و تولیدي در بخشباید به همه زمینه 4-1
 خدمات و کشاورزي تسري یابد و توجه کرد.

2 3 4 3 

ها و مشکالتی هایی مانند آب یا صنعت که سبب آلودگیباید در زمینه 4-2
 اند اولویت قائل بود.براي کشور شده

3 4 3 4 

 اجرایی اقدامات 5

 6 5 با تصویب قوانین مناسب بستر قانونی را فراهم کرد. باید ابتدا 5-1
براي اجراي ارزیابی اثر پایداري با توجه به  دار تیاولوي ها نهیزم 5-2

 مشکالت مهم پیش روي کشور مشخص کرد.
3 2 3 4 

ي ها برنامهي نهادي و انسانی مناسب را از طریق آموزش و ساز تیظرف 5-3
 داد.توانمندسازي انجام 

4 4 5 4 

و نهادهاي دولتی  ها ارگانبین بخشی شامل  نامه نییآمکانیسم و  5-4
 مسئول تدوین شود.

3 3 4 2 

هاي ارزیابی نظام 7
 موجود ارزیابی

 3 3 2 2 ي هر یکسازوکارهاوجود اطالعات مناسب و کافی در مورد  6-1
هاي اثر از ارزیابی یک سو نگري نسبت به یک موضوع یا زمینه 6-2

 ي شهريها پروژهاجتماعی، اقتصادي و محیط مانند اثر اجتماعی 
3 1 4 3 

 4 4 2 1 شده تجربهو  شده فیتعروجود سازوکار مشخص و  6-3
 4 1 1 2 هاها به سطح پروژهمحدود بودن این ارزیابی 6-4
 1 2 3 2 و نبود استانداردهاي مشخص ها يگذار استیسی به توجه یب 6-5
 1 1 3  شدن امور پیشنهادي ینبود بخش پایش براي مطمئن شدن از اجرای 6-6

جایگاه بخش  8
 دانشگاهی

مشاور علمی همکاران خوبی براي نظام ارزیابی اثر  عنوان به توانند یم 7-1
 پایداري باشند.

1 2 4 2 
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کدهاي  محورها و ردیف
 اصلی

کدهاي 
 محورها و کدهاي فرعی فرعی

 شوندگان مصاحبهي ها پاسخفراوانی 
NGO Exp Pol SCi 

ي ها یابیارزمجري، کارفرماهاي دولتی، در اجراي  عنوان بهتوانند می 7-2
 اثر پایداري ایفاي نقش کنند.

 1 1  

هاي تخصصی و مشترك شامل چند توانند با تشکیل کمیتهمی 7-3
مانند  ها سمیمکانموسسه و دانشگاه دولتی و غیردولتی از طریق برخی 

ي علمی در ایجاد نظام ارزیابی اثر پایداري و اجراي آن ایفاي ها قطب
 نقش کنند.

3 1 1 5 

 4 2 1  ناظر بر فرایند ارزیابی اثر پایداري ایفاي نقش کنند. عنوان به توانند یم 7-4

ي ها چارچوب 8
 قانونی

 2 2 1 1 وجود چارچوب قانونی 8-1
 5 4 3 3 هاي قانونی و ضمانت قانونیلزوم ایجاد ظرفیت 8-1

 سطح اجرا 9
 5 5 2 3 يگذار استیس 9-1
 5 4 2 4 تدوین برنامه توسعه 9-2
 5 5 1 3 اجراي پروژه و برنامه 9-3

 NGO  ي غیردولتی، ها سازمانمدیرانEXP  ي خصوصی و دولتی، ها بخشکارشناسانPOl  و  گذاران استیسمدیران وSCI محققان و متخصصان 
 
 

 نتایج و بحث
 ی ارزیابی اثر پایداريشناس یهست

مطالعه فلسفی سرشت بودن،  (Ontology) شناسی هستی
 هاي عمده بودن و نیز مقوله و ،یطورکل وجود یا واقعیت به

صورت سنتی بخشی  به ).1387ت (شریف، سا هاروابط آن
آید که با حساب می متافیزیک به يعمده فلسفه ياز شاخه
بندي؛ هاي مربوط به چیستی موجودات، انواع، مقوله پرسش

هاي شباهت و هاتفاوت ها،زیرشاخه و سلسله مراتب
لذا در مورد ارزیابی اثر پایداري،  .وجودات سروکار داردم

شناسی اشاره به جایگاه، مفهوم، فرآیند اجرا و روابط هستی
هاي ارزیابی دارد. در این رابطه آن با سایر مفاهیم و روش

گویان آن را نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بیشتر پاسخ
دانند که طی مراحل مختلفی قابل دار مییک فرآیند دامنه

براي مثال در این زمینه یکی از کارشناسان بیان  اجرا است.
 کند:می

 منظور بهنگر ارزیابی اثر پایداري یک فرآیند جامع و کل "
مستقیم  طور بههایی است که ها و پدیدهپایش کلیه فعالیت

فرآیند هاي بشر است. این ناشی از فعالیت میرمستقیغو 
یک فعالیت مستمر بوده و تنها به موارد مرتبط با 

زیست، امور اجتماعی و اقتصادي و ... بسنده نخواهد  محیط

کرد و از این رو ارزیابی اثر پایداري تنها به اثرات 
 ."شود (کارشناس وزارت نیرو)زیستی محدود نمی محیط

هاي غیردولتی نیز در همین رابطه یکی از اعضاي تشکل
 کند که:می دیتائ
 منظور بهارزیابی اثر پایداري فرآیندي است غیرمقطعی "

سنجش اثرات ناشی از اخذ یک سیاست بر تحقق پایداري 
زیستی و از نظر در ابعاد اقتصادي، اجتماعی و محیط

جایگاه فراتر از اثرات توسعه است (محقق و هیأت علمی 
 . "زیست) محیط

هستند و اعتقاد  قائلی برخی نیز براي آن موجودیتی تکامل
دارند که ارزیابی اثر پایداري نتیجه تکامل ارزیابی آثار 

ابتدا ضمن  که يطور بهزیستی است. توسعه و ارزیابی محیط
هاي به بیان نسل ستیز طیمحتعریف ارزیابی آثار توسعه بر 

 پردازد:مختلف آن می
که براي اطمینان از  روشی است  1ستیز طیمحارزیابی اثر "

هاي زیستی در طرح رعایت ضوابط، معیارها و قوانین محیط
بینی،  مختلف ابداع شده است و هدف اصلی آن پیش

مثبت و منفی  دقیق کلیه آثار لیتحل و  هیتجزشناسایی و 
ارزیابی یکی از زیست طبیعی و انسانی است.  طرح بر محیط

هاي مقبول براي دستیابی به اهداف توسعه پایدار  روش
                                                        
١ Environmental impact assessment (EIA) 
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ریزي در دسترس عنوان یک ابزار برنامه تواند به میاست و 
گیرندگان قرار گیرد تا بر ریزان، مدیران و تصمیم برنامه

محیطی در نتیجه اساس آن بتواند اثرات بالقوه زیست
شوند را  می پدیدارهاي عمرانی و توسعه  اجراي پروژه

منطقی جهت رفع یا کاهش  يها نهیشناسایی نموده و گز
  ."خاب کنندها انتآن

  عنوان بهگونه در ادامه وي ارزیابی اثر پایداري را این
 کند:یافته ارزیابی اثر پایداري تبیین میتکامل

زیستی نسل بعدي ارزیابی محیط عنوان بهارزیابی پایداري "
 شود. اساس ارزیابی پایداري، توسعه پایدار مطرح می

در راستاي رسیدن به ارزیابی پایداري دو نوع  باشد.می
بنیان و ارزیابی  یطیمح ستیاثرات زرویکرد ارزیابی تلفیقی 

مطرح شده  گرا هدف 1محیطی استراتژیکزیستتلفیقی 
تواند در  است. ارزیابی براي پایداري، ابزاري است که می

گیران گیري این اطمینان را براي تصمیم چارچوب تصمیم
 ."که یک طرح پایدار است یا خیر حاصل نماید

بر فرآیندي بودن ارزیابی اثر  دیتأکبرخی نیز ضمن 
نگر، چندبعدي و مشارکتی پایداري، آن را فرآیندي کل

 دانند که ناظر بر فرآیند پایش است:می
محور اثرات، فرآیندي است که با رویکرد مدیریت نتیجه"

 )Output, Outcome, Impact(اي توسعه هاينتایج فعالیت
مستمر در ابعاد اقتصادي، اجتماعی،  طور بهرا 

نماید (نماینده محیطی و نهادي پایش و ارزیابی می زیست
NGO(". 

بر موارد فوق، آن را داراي ماهیتی  دیتأکبرخی نیز ضمن 
پایه و  دانند که دخالت مردم در اجراي آنمشارکتی می
 اساسی است:

قبل از اجراي هر طرح و فرآیندي مشارکتی است که "
هاي ذیحق و مسئوالنه توسط تمام گروه صورت بهاي برنامه

در  چهآنگیرد. ها انجام میها و برنامهاز طرح متأثرذینفع 
از  متأثرهاي ذیحق و ذینفع این فرآیند باید مدنظر گروه

 این برنامه باشد شامل موارد زیر است:

                                                        
١ Strategic Environmental assessment (SEA) 

 

سیاسی/ سیاستی و اقتصادي  راتیتأثاجتناب از  .1
 ارزیابی اثرات محیط زیستی؛ در طی

ها در مراقبت از مادر زمین، همبستگی تمام گروه .2
 تمامیت اکولوژیکی یک سرزمین/ قلمرو؛

منظور کردن دیدگاه اقتصادي از بعد حفاظتی و  .3
 اجتماعی؛

اقتصادي و  -توجه خاص به پیامدهاي اجتماعی .4
طی این فرآیند  ها درها و برنامهفرهنگی طرح

 ).NGOي (نماینده
 شناسی ارزیابی اثر پایداريروش

اي شامل  یند چرخهآفرنوعی  SIAدر بهترین حالت ممکن، 
. این مراحل بیـانگر  است مراحل پایش، سازگاري و ارزیابی

یـک   SIAجـا کـه   اما از آن است،وجود یک توالی منطقی 
ایـن  هاي بـازخورد نیـز درگیـر     یند خطی نیست، حلقهآفر
کـه کـدام   واقعی بر سر ایـن اتفاق نظر یند خواهند بود. آفر

هـا را   SIAکاررفتـه در   هـاي بـه  چـارچوب ي همـه رهیافت 
طـور   وجـود نـدارد. سـطوح انتظـارات بـه      ،کنـد رعایت می

متفاوت باشـد. امکـان اسـتفاده از    گیري ممکن است  چشم
ــ ــا، روشگســترده يهدامن ــا، مــدل اي از ابزاره ــا ه ــا و ی ه
 ،SIAها وجـود دارد. سـطح و جزئیـات مربـوط بـه       یارزیاب

هاي نهـادي و  بسته به قابلیت دسترسی به منابع و ظرفیت
شـده در سـطوح    هـاي انجـام  چنین بـر اسـاس انتخـاب    هم

در واقع فراتر از یک  SIA. است سیاسی و مدیریتی متفاوت
هـاي  بـر اسـاس شـیوه    دها بایـ . سیاستاست ابزار تکنیکی

هاي سیاسـی و فرهنگـی ارزیـابی    نمونهحکومتی موجود و 
ریزي ممکن است از چنین اصول و عملیات برنامهشود. هم
 أهـاي انتخـابی بـراي ارزیـابی اثـرات (کـه منشـ       نظر شیوه

با یکدیگر داشته باشند (در اي  تفاوت عمدهمتفاوتی دارند) 
برخـی  نمونـه،   طـور  ). بـه یشـناخت  اقتصاد یا علـوم جامعـه  

بــه فقــط د ســو - هزینــه حلیــلماننــد تهــاي کمــی  روش
و بـه دانـش   کننـد   مـی ي و کسـب درآمـد توجـه    ساز مدل

هـاي  اقتصاد اتکـا دارنـد؛ بنـابراین محـدودیت    کارشناسان 
هـاي کیفـی کـه توجـه     دارند. در مقایسه بـا روش روشنی 

اي دارنـد،   ینـد چرخـه  آفرنـوعی  عنـوان   بـه  SIAخاصی به 
تر را مشخص SIAهاي کمی ویژگی ابزاري  استفاده از روش
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اظهار  شوندگان مصاحبه. در همین رابطه دو نفر از سازدمی
 :داشتند که

لیکن بـا اسـتفاده از    توسعه مفهومی کیفی است چند هر"
توان ابعـاد   هاي کمی می شاخص صورت بهابزارهاي مناسب 

برخـی از ایـن    گیري نمـود.  توسعه و توسعه پایدار را اندازه
هــاي توســعه پایــدار جنبــه کیفــی داشــته و بــه   شــاخص

هـاي  مثـال، روش  عنوان بهاند.  هاي آماري، کمی شده روش
گیـري پایـداري شـامل شـاخص توسـعه       سنجش و انـدازه 

، شاخص )EF( 2شناختی شاخص ردپاي بوم )HDI( 1انسانی
انـدازهاي   ، شاخص پـس )SB( 3مازاد ظرفیت تولید زیستی

 )EVI( 5زیسـت  پذیري محیط ، شاخص آسیب)GS( 4خالص
بنابراین ؛ باشند می )GDP(و شاخص تولید ناخالص داخلی 

با توجه به ماهیت توسعه بایستی تلفیقی از هر دو را بکـار  
 "برد.

کمی و  صورت بههاي عملکرد گزارش ارائهجایی که از آن "
تـري از نتیجـه   تواند تصویر روشـن در قالب عدد و رقم می

 صورت بهنماید، روش کار ارزیابی  ارائهرا  شده انجاماقدامات 
 "رسد. (کارشناس).تر به نظر میکمی مناسب

براي  است که  یند یادگیريآفرنوعی  SIAکه  جاآناز 
 يهتصمیمات سیاسی در یک شبکو تلفیق بهتر در بهبود 

مشارکت احزاب و  يهو زمین کند میعمل گسترده 
، سازداطالعاتی فراهم می يهدر یک مناظررا ها  ائتالف

سازي جایگاه خاصی هاي کیفی تصمیماستفاده از تکنیک
هاي کیفی مانند روش که يطور به در این فرآیند دارند.

هاي چند معیاره، به نفع منابع غیرمالی مشاوره و تحلیل
گام بر  درکارانان تنوع دانش دستي سو و بهکند  میعمل 

گیرند. ی مورد استفاده قرار میافزون روز صورت بهدارد،  می
 در همین رابطه دو نفر از 

هاي کیفی اشاره روش استفاده از ضرورت بهگویان پاسخ
 اند:نموده

براي اجراي ارزیابی اثر پایداري، تجارب نشان داده است  "
هاي کمی بخصوص استفاده از پرسشنامه در این که روش

                                                        
١ Human Development Index 
٢ Ecological Footprint index 
٣ Surplus Biocappacity index 
۴ Geniun Savings index 
۵ Environmental Vulunarability Index 

هاي کیفی و لذا برتري روش باشد.منسوخ می کامالًامر 
هاي تواند از جمله روشتبدیل نتایج کیفی به کمی می

 ."مورد نظر در این امر باشد
ي پژوهش عملی ریکارگ بهتوان به ها میاز دیگر روش "

 عنوان بهکه  (Participatory Action Research)مشارکتی 
اشاره  راهبردي توانمند در جهت پیشبرد علم و عمل است

از طراحی  این پژوهش به همه فعاالن فرآیند تحقیق کرد.
ها، داده لیوتحل هیتجزآوري و اولیه پروژه گرفته تا جمع

 مربوط  گیري نهایی و اقدامات منتج از تحقیقنتیجه
هاي درگیري تمام گروهي آن مستلزم ریکارگ بهو  شودمی

 . ")NGOي ذیحق و ذینفع است (نماینده
که هر یک با توجیه خاصی بر  الذکر فوقرغم اظهارات علی

دارند باید دانست  دیتأکاستفاده از یک روش کمی یا کیفی 
که ارزیابی اثر پایداري اطالعات کمی و کیفی را در مراحل 

زیابی مناسب و متوازن و براي رسیدن به ار طور بهگوناگون 
که  گونه هماندهد. لذا  قابل اطمینان مورد استفاده قرار می

آمده  1جدول اند و در بیشتر پاسخگویان نیز بیان نموده
ي کمی و ها روشاز  زمان همبیشترین فراوانی به استفاده 

لذا هر  تلفیقی و ترکیبی اختصاص دارد. صورت بهکیفی 
نند به تناسب موقعیت تواها و ابزارها مییک از این روش

مورد استفاده قرار گیرند. در این رابطه سازمان 
 کند که:بیان می )2010( 6هاي اقتصادي و توسعه همکاري

براي ارزیابی اثرات پایداري باید  شده انتخابابزارهاي  "
زمانی موجود را جهت  ها و چارچوب منابع، ظرفیت

ها باید براي  آنشدن این فرآیند با هم تطبیق دهد.  اجرایی
پذیر و  معینی انعطاف سازگاري با یک سیاست یا زمینه

ساده باشند و قابلیت ترکیب شدن را داشته باشند تا یک 
ابزار بتواند، مناطقی را که توسط ابزار دیگري پوشش داده 

 ."شود، پوشش دهد نمی
 اجراي ارزیابی اثر پایداري

اثـر پایـداري نیـاز    اطمینان از اجراي مؤثر ارزیابی  منظور به
هـاي پیشـین   است به برخی مالحظات عملی که در بخش

اشاره شد توجه گردد. یکی از این مـوارد، تقـارن و تـوازن    
ــه ــین جنب ــاعی و  ب ــی، کیفــی، اقتصــادي، اجتم ــاي کم ه

                                                        
۶ Organisation for Economic Co-operation and Development 
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ها (رسـمی و  ، تعادل وروديکه يطور بهزیستی است  محیط
هـاي غیردولتـی و   ي سـازمان غیررسمی) بایـد بـه وسـیله   

هاي مختلف مانند شرکاي تجاري درگیر متخصصان بخش
کی از یدر ارزیابی تضمین شود. براي حصول چنین هدفی 

 دارد که:اظهار می شوندگان مصاحبه
بندي وسیع و گسترده و تضمین کیفیت مناسب دو قالب

موضوع مهم دیگري هستند که در اجراي ارزیابی اثر 
نگري و از کل پایداري از اهمیت زیادي براي اطمینان

. بر همین برخوردارندچنین جلوگیري از بروز تضاد  هم
اجراي ارزیابی اثر توسط  گویان براساس برخی پاسخ

اي مانند سازمان مدیریت و وزارتخانه فرانهادهاي 
ي ملی ریزي، مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمیته برنامه

دارند در این رابطه سه نفر از  دیتأکتوسعه پایدار 
 اند که:گویان اظهار داشته اسخپ
اي مانند سازمان وزارتخانه رسد یک نهاد فرابه نظر می"

ریزي کشور یا مجمع تشخیص مصلحت مدیریت و برنامه
پردازد مناسب هاي کالن مینظام که به تدوین سیاست

 -2و  ستیز طیمحمحقق و هیأت علمی  -1باشد (
 . "ریز)گذار و برنامهسیاست

 یک عهده بر باید پایداري اثر ارزیابی اجراي و انجام"
هاي نمایندگان دانشگاه از متشکل مستقل شوراي

 و موجه هايشرکت ها،وزارتخانه و هاسازمان متخصص،
متخصص  و موجه غیردولتی هايسازمان متخصص،

سازمان  زیرمجموعه که عمومی) باشد مشارکت عنوان به(
کند (هیأت علمی،  (سابق) کار ریزيبرنامه و مدیریت

 ."نویسنده و محقق)
براي استقرار یک نظام ارزیابی اثر پایداري باید کل  "

در این رابطه در همه  ؛ وهیأت دولت درگیر شود
ریزي هاي مسئول توسعه و برنامهها و دستگاهوزارتخانه

دستورکاري براي ارزیابی اثر پایداري تدوین شود و سپس 
ملی  ها مانند کمیتهتگاهدس اي مشترك از همهکمیته

برنامه راهنماي دولت اقدام نماید و  توسعه پایدار به تهیه
آن را در اختیار همه نهادهاي مسئول قرار دهد و بر اساس 

ها گزارش ساالنه دریافت نماید تا در این راهنما، از آن
 .")زیر برنامهگذار و شود (سیاست ارائههیأت دولت 

صت براي یادگیري دو ویژگی داشتن ظرفیت کافی و فر
دیگري است که باید مجري ارزیابی اثر پایداري داشته 

هایی با کادر ي سازمانهایی که از عهدهباشد. ویژگی
آید. در همین راستا کارشناسی ماهر و متخصص بر می

هاي مادر و بزرگ و گویان دانشگاهاست که برخی از پاسخ
هاي مختلف اجراي ي تخصصی را در الیهها وزارتخانهیا 

بدین منظور یکی از  اند.ارزیابی اثر پایداري پیشنهاد کرده
دانشگاهیان و "دارد که شوندگان اظهار میمصاحبه

 متخصصین مسئول و 
ي ملی توسعه پایدار در شده از سوي کمیتهطرف تعیینبی

 هاي غیردولتی متخصص در این امر جهت کنار سازمان
تواند ضمانت در این پروسه می افزایی هر چه بیشترهم

 ."اجرایی ارزیابی اثر را ارتقاء دهد
در همین رابطه و براي ارتقاي یادگیري از فرآیند ارزیابی 

ها یکی از سازيها به تصمیماثر و انتقال این آموخته
 کند که:شوندگان بیان می مصاحبه

آفرینی انجام و اجراي ارزیابی اثر پایداري باید با نقش "
از  متأثرجوامع بومی و محلی همراه باشد، کسانی که 

پذیرترین گروه ها خواهند بود و همیشه آسیباجراي برنامه
اي لجام گسیخته هستند و هاي توسعهدر اجراي طرح

ها پرسیده معموالً آخرین گروهی هستند که نظرات آن
 ).NGO(عضو  "شودمی

بر لزوم یادگیري در  دیتأکو باالخره در همین رابطه و با 
همه مراحل ارزیابی اثر یکی از محققان اظهار داشته است 

 که: 
پایلوت در یک منطقه و  عنوان بهباید ارزیابی اثر پایداري  "

براي یک یا چند سیاست و پروژه مهم انجام شود و بر 
پیوندد هایی که به وقوع میاساس نتایج حاصله و یادگیري

زیابی اثر پایداري جامع اقدام کرد براي تدوین یک نظام ار
 . "(هیأت علمی و محقق اقتصادي)

دار براي استقرار نظام ارزیابی اثر هاي اولویتزمینه
 پایداري

تـرین مراحـل و چـالش برانگیزتـرین گـام در      یکی از مهـم 
ارزیابی اثر پایداري، تعیین حد و مرزهـاي اجـرا و اسـتقرار    

گري اسـت  اول که غربالکه معموالً در گام  این نظام است.
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افتد. در این رابطه هر کشوري به تناسب اقتصاد و اتفاق می
هـا  زیسـتی خـود بـه یکـی از بخـش     جامعه و منابع محیط
دهد. براي مثال در اروپا این اولویـت  محوریت بیشتري می

به برنامه تغییر کاربري داده شده است. یـا در کشـورهایی   
هـاي تجـاري   ات فعالیـت مانند کره جنوبی به ارزیـابی اثـر  

که ذکر شد این اولویت  گونه هماناولویت داده شده است. 
بر اساس شرایط هر کشور متفـاوت اسـت. در ایـن رابطـه،     

مدیریت منابع  مسائلگویان این اولویت را به برخی از پاسخ
 اند.آبی داده

، منـابع آب  ستیز طیمحهایی نظیر در حال حاضر زمینه "
دار بـراي اجـراي نظـام    از مـوارد اولویـت  و نیز آلودگی هوا 

ارزیابی اثر پایداري هستند و در این زمینه ضمن مشـخص  
کردن تمامی جوانب، نقاط بحرانی باید مشخص گـردد. در  

گـردد  ي ممیـزي توصـیه مـی   این رابطه استفاده از سامانه
 . "(کارشناس وزارت نیرو)

ایـد  چه مسلم است اجراي ارزیابی با شرایط کنـونی ب آن "
انجام گردد. اما باید تمام جوانب دیده شـوند ماننـد تغییـر    

، بالیـاي  هـا  یسـال  خشکو شرایط آب و هوایی نظیر  اقلیم
نگري و سناریوهاي اقلیمی. این مـوارد بایـد   طبیعی، آینده

هــا لحــاظ شــود. البتــه در بســیاري از مــوارد، در شــاخص
هایی چه در کشور و چه در سـطح جهـانی وجـود    شاخص

د که الزم اسـت بـا همکـاري مشـترك جوامـع علمـی       دارن
سـازي و  هاي دولتی و ملی استخراج، کمیکشور و دستگاه

چنــین اطالعـات آمـاري مناســبی در   اسـتفاده گـردد. هـم   
آوري اطالعـات  بسیاري از موارد وجـود دارد و بـراي جمـع   

هـاي  در صورت نیاز شاخص ؛ وریزي نموددیگر باید برنامه
ــف و ــی را تعریـ ــازمان   ترکیبـ ــناس سـ ــنجید (کارشـ سـ

 . "هواشناسی)
هاي کشاورزي، صنعت و برخی نیز اولویت را به بخش
 خدمات دادند و بیان کردند که:

هاي در اجراي ارزیابی اثر پایداري باید اولویت را به بخش "
 د. البته نکته مهمی که و خدمات دا صنعت، کشاورزي

فرآیند کمک تواند در سرعت بخشیدن به انجام این می
ي کاري و نیز ها در هر حوزهبندي فعالیتکند، اولویت

نمونه، اولویت به صنایع  عنوان بهي جغرافیایی است. منطقه

هاي جنوبی کشور و یا خدمات گردشگري سنگین در بخش
، ستیز طیمح(محقق  ...و کشاورزي در شمال کشور و

 ."نویسنده و هیأت علمی)
ها و در مقابل گروه زیادي از یتدر راستاي تبیین این اولو

 دیتأکهاي خاصی گویان که به اولویت دادن بر بخشپاسخ
داشتند برخی نیز ضمن اشاره به کلیت نظام ارزیابی اثر 

ها را مدنظر داشتند. براي بخش پایداري، انجام آن در همه
شوندگان اظهار مثال در این زمینه دو نفر از مصاحبه

 داشتند که:
و متناسب نسبت به هر سه بعد پایداري  زمان هم دیتأک " 

 تواند از یکزیستی) می (اقتصادي، اجتماعی و محیط
گرایی و غیره جلوگیري نماید. با توجه به مشکالت جانبه

از جمله کشورمان، تعیین اهدافی  توسعه درحالکشورهاي 
تر باشد باعث عدم که یک جنبه پایداري در آن پررنگ

 شود یمها دیگر و نادیده گرفتن آنتوجه به ابعاد 
 . "(کارشناس)

 از نظر بنده براي اجراي ارزیابی اثر پایداري باید از "
 هاي مختلف استفاده نمود. مسأله پایداري یک مسألهروش
ي پیچیده ي یا دوبعدي نیست. پایداري یک مسألهبعد تک

بوده و از ابعاد و جهات مختلف قابل بررسی است، لذا الزم 
ست این فرآیند پیچیده، بسته به نوع تخصص به ا

ي هاي دولتی و غیردولتی واگذار گردد. (نویسنده بخش
	"رسانه و محقق).

اي داشتند برخی از پاسخگویان که تجارب میدانی توسعه
 ها را به شرح زیر پیشنهاد نمودند: فهرستی از اولویت

  تمامیت اکولوژیکی یک سرزمین/ قلمرو؛ 
  تمرکززدایی در امر حفاظت و توجه خاص به

جوامع  خصوص بهگري و حفاظت مردمی (تصدي
 بومی و محلی)؛

 گري و توجه به ابعاد مثبت اقتصادي تصدي
 حفاظت مردمی؛

 هاي اجتماعی و فرهنگی؛توجه به زمینه 
  توجه خاص به کشاورزي حفاظتی و مدیریت

 ).NGOمناسب آب (عضو 
 ی ارزیابی اثر پایدارياثربخش
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هم با  ،ي پایدار راتواند اصول توسعهاثر پایداري می ارزیابی
اي و هم با راهکارهاي ملی هاي منطقهها و برنامهسیاست
تلفیق کند. ارزیابی اثر پایداري،  NSDS(1ي پایدار (توسعه

گیري، به تشخیص  به مثابه ابزاري کلیدي در تصمیم
ي ابعاد مشکالت، شناسایی اثرات این مشکالت بر همه

کند. هاي ممکن کمک میحلرد بررسی و شناخت راهمو
تواند به تعدیل و در اینجاست که ارزیابی اثر پایداري می

ي پایدار کمک کند. ها و رهبري بهتر توسعهتلفیق سیاست
 کند که:می دیتأکشوندگان در همین رابطه یکی از مصاحبه

تعیین اهداف کالن منطبق با پایداري، مسیري است که "
کشوري اگرچه بتواند براي زمانی کوتاه نسبت به آن هر 

جدیت الزم را نداشته باشد اما در نهایت ناگزیر از پیگیري 
باشد که با استقرار نظام ارزیابی اثر پایداري ممکن آن می

نگري و نیز است. تعیین اهداف کالن منطبق با آینده
 ژهیو هبی (الملل نیبوکارهایی که به تعیین استانداردهاي  ساز

انجامد، از اثرات وجود و زیستی) می در موضوعات محیط
 "استقرار یک نظام ارزیابی اثر پایداري است (کارشناس).

هاي توسعه، جلوگیري از ها و سیاستعقالنی شدن برنامه
پذیري در کاري و تخصیص درست منابع و مسئولیتموازي

که هاي توسعه از مواردي بود ها و برنامهقبال سیاست
گویان به آن اشاره داشتند و باالترین میزان بیشتر پاسخ

اند. در همین به خود اختصاص داده 1فراوانی را در جدول 
 شوندگان بیان داشت که:رابطه یکی از مصاحبه

 افزایی چنین به همتواند همارزیابی اثر پایداري می"
 هاي اجرایی کمک نماید و به اولویتهاي دستگاهبرنامه
هاي مختلف گذاري مناسب در بخشبراي سرمایه دادن
چنین نظام ارزیابی ي یاري رساند. هما توسعهي ها برنامه

ریزي در بایستی قابلیت این را داشته باشد تا به برنامه
اي کمک نماید و در این سطح سطح شهرستان و منطقه

 . ")NGOنیز ارزیابی شود (عضو 
یانت از منابع محدود عالوه بر موارد مذکور، حفظ و ص

یکی از  عنوان بهکشور (زاهدي نیا، نویسنده مصاحبه شده) 
اثرات مثبت استقرار یک نظام ارزیابی اثر پایداري بود که 
توسط یکی از نویسندگان و متخصصان توسعه پایدار مورد 

                                                        
١ National Susitainable Development Strategies (NSDS) 

ها و امکان بروز مخالفت ترس از اشاره قرار گرفت.
منافع شخصی و گرفته از ترجیح هاي نشأت مقاومت

اقتصادي (زاهدي نیا، نویسنده) از نکاتی بود که توسط 
کننده اثربخشی یک عامل تهدید عنوان بهشوندگان مصاحبه

نظام ارزیابی اثر پایداري مطرح گردید که راهکار آن ارتقاي 
منابع محیطی و ملی  تیمحدودمعرفت و آگاهی در مورد 

 معرفی شد.
گیري کرد که ارزیابی نتیجه تواننظر به آنچه گفته شد می

تر و افزایش گیري آگاهانهاثر پایداري باعث تصمیم
ي هاي موجود بر سر راه توسعهها نسبت به چالش آگاهی

، ارزیابی آثار پایداري به حفظ و عالوه بهشود. پایدار می
تعیین  منظور بهتقویت کیفیت و ارتباط میان پیشنهادها 

ي پایدار، شناخت ی به توسعهها براي دستیابدستورالعمل
ها و آثار مربوط به آینده، موضوعات بحرانی مانند چالش

ي  ارائهها، کلیدي و تعیین اولویت دادن روندهاي  نشان
، افزایش سطح مشورت و همکاري اجزا آمده دست بهنتایج 

گذاري  گیري و سیاست و افزایش شفافیت فرآیند تصمیم
 کند.در سطح کالن کمک می

 هاي ارزیابی موجودط قوت و ضعف نظامنقا
هاي مختلفی براي ارزیابی در حال حاضر در کشور نظام

هاي ها شامل ارزیابی اثرات اجتماعی در پروژهاثرات پروژه
هاي عمرانی شهري و ارزیابی اثرات محیط زیستی در پروژه

ي پنجم توسعه، نیز تدوین نظام وجود دارد و در برنامه
 ارزیابی راهبردي محیطی نیز پیشنهاد شده است، که 

پایه و اساسی براي استقرار یک نظام  عنوان بهتوانند می
جامع ارزیابی اثر پایداري در سطح ملی به کار گرفته شود. 

هاي مذکور داراي برخی نقاط ضعف این نظام هرچند
ها گونه به آنان بدینشوندگهستند که یکی از مصاحبه

 کند:اشاره می
محیطی، دخالت هدف اساسی ارزیابی و بازنگري زیست "

 ریزي است. محیطی در فرآیند برنامهدادن مالحظات زیست
روز نبودن، جامعیت  نقص در قوانین و مقررات، قدمت و به

زیستی، رویکرد هاي محیط حوزه يیا عدم پوشش همه
زیستی، جایگاه نسبتاً ضعیف محیطمالیم نسبت به جرائم 

زیست براي حفاظت قاطعانه و سازمان حفاظت محیط
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جامع  يخصوص نبود برنامه زیست و بهیکپارچه از محیط
زیستی چنین عدم مطالعات محیط آمایش سرزمین و هم

اي و یا قوانین  کالن توسعههاي  ها و برنامه در سیاست
هاي  ها و پروژه اي طرحمنظور جلوگیري از اجر بازدارنده به

هاي  ها و ضعف ترین چالشزیستی از مهمفاقد محور محیط
 . "زیستی استقانونی در فرآیند ارزیابی آثار محیط

نیز  1 ي جدولها افتهکه در ی ذکرشدهنقاط ضعف  رغم یعل
ها اشاره شوندگان به آنتعداد قابل توجهی از مصاحبه

زیستی و ارزیابی محیط هاي ارزیابی اثراند، این نظامکرده
هاي نظارتی سازمان نامهچنین آییناثر اجتماعی و هم

هاي عمرانی داراي نقاط ریزي بر پروژهمدیریت و برنامه
هاي مکتوب و مشخص و قوتی مانند وجود دستورالعمل

هاي اطالعاتی نسبتاً خوبی هستند که چنین بانکهم
 فته شود.تواند در استقرار نظام جدید به کار گر می

 قانونی و حقوقی مسائل
ترین عوامل در موفقیت و استقرار مناسب یک  یکی از مهم

باشد. نظام ارزیابی اثر پایداري، وجود بسترهاي قانونی می
موضوعی که در کشور ما کمتر به آن توجه شده است. 

هاي توسعه این سازوکارها تنها در سطح برنامه که يطور به
 184ماده "بینی شده است مانند پیشهاي عمرانی و پروژه
ي پنجم توسعه، که بر تدوین نظام ارزیابی راهبردي برنامه

دارد  دیتأکاي و موضوعی  محیطی در سطوح ملی، منطقه
گذاري بستر و براي سطح سیاست) 1389محمد زاده، (

از  برخیقانونی خاصی وجود ندارد و به قول 
مذکور نیز ضمانت شوندگان براي همین موارد  مصاحبه

اجرایی وجود ندارد که با انحالل سازمان مدیریت و 
هاي قانونی مذکور تنها بر روي کاغذ باقی ریزي، ماده برنامه

شوندگان اظهار داشت در این رابطه یکی از مصاحبه ماندند.
 که:
به نظر بنده از لحاظ قانونی مشکل خاصی وجود ندارد و "

و پنجم بر ارزیابی اثرات چهارم  هاي توسعهدر برنامه
 دیتأکهاي توسعه زیستی پروژهاقتصادي، اجتماعی و محیط

شده است اما ضمانت اجرایی و روش کار ضعیف است 
 . "(هیأت علمی و محقق اقتصادي)

شوندگان مورد اشاره قرار نکته مهم دیگر که توسط مصاحبه
ناپذیري ساختار موجود اداري و لزوم تقویت گرفت، انعطاف
هاي موجود براي کمک به استقرار نظام وظایف بخش

در این زمینه اظهار  که يطور بهارزیابی اثر پایداري بود. 
 داشتند که:

 تار قانونی و اداري اجازه افزودندر حال حاضر ساخ"
دهد از ساختار اداري مجزا را براي ارزیابی اثر پایداري نمی

هاي نیز کمیتهاین رو ادغام وظایف این بخش در دفاتر و 
گردد  ها و ادارات توصیه میزیستی مستقر در سازمان محیط

 . "(کارشناس وزارت نیرو)
هاي موضوع دیگر، نبود ساختار مناسب قانونی در بخش

هاي قانونی ذکر شده است مختلف براي اجراي ماده
ي کار در شوندگان که سابقهیکی از مصاحبه که يطور به

 این زمینه را داشته است اظهار کرد که: 
هاي مختلف ساختار قانونی مناسبی وجود ندارد، در بخش"

زیستی به ها، راهبردهاي محیطزیرا در هر یک از بخش
گویی یا منافع آن سازمان دیده شکل بخشی و بر پایه کلی

هاي کالن کشور شده است. حتی این موضوع در برنامه
ي پنجم توسعه نیز دیده شده است اما مهمانند برنا

نمونه بین اهداف و  عنوان بهخوانی چندانی ندارد.  هم
ي صنایع کشور در نظر گرفته راهبردهایی که براي توسعه

آب نادیده گرفته  ژهیو بهزیست و شده است، بخش محیط
شده و یا کمرنگ دیده شده است. در این زمینه الزم است 

قوقی فراهم شود تا دولت و نظام در که بستر قانونی و ح
هاي راهبردي، ملزم به رعایت و ها و برنامهتدوین سیاست

در تدوین  ژهیو بهاجراي این فرآیند در سطوح گوناگون 
بندي دارند، شوند (مانند هاي کالن ملی که زمانبرنامه
ي توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی). (محقق و ها برنامه

 . ")ستیز طیمحنویسنده 
 جایگاه بخش دانشگاهی

اي براي ضرورت وجود ظرفیت تخصصی و چند رشته
طرفی و لزوم بی سو کاجراي موفق ارزیابی اثر پایداري از ی

ها ي موفق دانشگاهنظام ارزیابی اثر پایداري در کنار تجربه
 حسگري ي اروپا در اجراي برنامهو مراکز تحقیقاتی اتحادیه

براي ارزیابی اثرات پایداري تغییر کاربري زمین سبب شده 
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هاي دانشگاهی در فرآیند ارزیابی که تبیین جایگاه بخش
ي استقرار چنین ها مؤلفهیکی از  عنوان بهاثر پایداري 

نظامی همواره مد نظر قرار گیرد. در تحقیق حاضر نیز 
دهد بیشتر نشان می 1هاي جدول گونه که دادههمان
توانند با تشکیل می ها گویان معتقد بودند که دانشگاهپاسخ

هاي تخصصی و مشترك شامل چند موسسه و کمیته
ها دانشگاه دولتی و غیردولتی از طریق برخی مکانیسم

هاي علمی در ایجاد نظام ارزیابی اثر پایداري و مانند قطب
اجراي آن ایفاي نقش کنند. برخی نیز نقش مشاور و ناظر 

در همین رابطه یکی از  ها متصور بودند.دانشگاهرا براي 
هاي دانشگاه، این چنین شوندگان از دیدگاه رسالتمصاحبه

 :کند یمنقش مذکور را در فرآیند ارزیابی اثر تبیین 
ت و  آفرین اصلی تحوال دانشگاه نقشکه به این با توجه "

 دهید کانون اصلی تربیت نیروي انسانی متخصص و آموزش
با به کار ي اقتصادي و پیشرفت جامعه توسعهو  باشد می

شود و یکی  میهاي نوظهور دانشگاهیان محقق  بستن ایده
مطالعه و زیست از وظایف سازمان حفاظت محیط

است. لذا نقش  سازي جهت دستیابی به توسعه پایدار زمینه
اي و جهانی،  سازمانی که در سطح منطقه عنوان بهدانشگاه 

رسانی در اجراي وظایف اصلی آموزش، پژوهش و خدمات
ترویج و مشارکت در کاهش اثرات منفی محیطی،  منظور به

اقتصادي، اجتماعی و بهداشتی فعالیت دارد، در استقرار 
 ."کند نظام ارزیابی اثر پایداري نمود بیشتري پیدا می

توانند از طریق در تحقیقاتی می مؤسساتها و دانشگاه"
اختیار قرار دادن علم جدید و مباحث نوین در این مسأله 

ي تجلی هاي دولتی عرصهدخالت داشته باشند. دانشگاه
توانند بیشترین همکاري علم هستند و اساتید خبره آن می

تخصصی داشته باشند (نویسنده  صورت به مسائلرا در این 
 . "و محقق)

ها، موضوع ي دانشگاهجا بهافراد دانشگاهی  آفرینینقش
شوندگان به آن اشاره داشت دیگري بود که یکی از مصاحبه
 وي در این رابطه بیان کرد که:

هاي علمی با سابقه و داراي تجربه کافی شخصیت "
توانند مجري ارزیابی اثر پایداري باشند. انجام کار توسط  می

تی مناسب است که یک ها تنها در صورها و دانشگاهشرکت
شخصیت برجسته و صاحب صالحیت این کار را انجام دهد 

 . "و صرف نام دانشگاه مالك قرار نگیرد (نویسنده و محقق)
 تواند از طریق برخی نیز معتقد بودند که دانشگاه می

سازي نهادي و انسانی در این زمینه ایفاي نقش ظرفیت
 اظهار داشت:  شوندگان مصاحبهکند. در این رابطه یکی از 

ورود مباحث مربوط به ارزیابی اثر پایداري در متون  "
هاي مورد نیاز براي درسی دانشگاهی، برگزاري دوره

تواند به استقرار ها میگذاران و هیأت علمی دانشگاهسیاست
این نظام در کشور کمک شایان توجهی نماید (هیأت علمی 

 .")ستیز طیمحو محقق 
 ستقرار نظام ارزیابی اثر پایداريسطح ا

توان براي مقاصد گوناگون (مانند از ارزیابی اثر پایداري می
اي، ها و مقررات) و در سطوح محلی، ناحیهها، پروژهسیاست

المللی استفاده کرد. هر چند در بیشتر منابع بر ملی و بین
در  شده است. دیتأکگذاري استفاده از آن در سطح سیاست

هاي اقتصادي و توسعه با بطه سازمان همکارياین را
مقایسه ارزیابی اثر پایداري، ارزیابی اثرات استراتژیک و 

ها را براي سه سطح زیستی، آنارزیابی اثرات محیط
گذاري، تدوین برنامه و اجراي پروژه مناسب سیاست

 .)1 شکل(داند  می
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 مقایسه جایگاه ارزیابی اثر پایداري و ارزیابی اثر استراتژیک و ارزیابی اثر محیط زیستی در تجربه اتحادیه اروپا -1شکل 
)IA  ،ارزیابی اثر پایداريSEA  ارزیابی اثر استراتژیک وEIA :منبع .(ارزیابی اثرات محیط زیستیet al. 2008) (Helming,.  

امکان اسـتفاده و ضـرورت اسـتقرار نظـام ارزیـابی اثـرات       
اي و ملی، موضوعی بـود  پایداري در سطوح محلی، منطقه

ــه  کــه توســط بیشــتر مصــاحبه  ــان شــد ک شــوندگان بی
بیانگر همین  1جدول در  مؤلفهي نسبی هر سه ها یفراوان

شوندگان این یافته یکی از مصاحبه دیتائموضوع است. در 
 دارد:اظهار می

که ارزیابی اثر پایداري به حفظ و تقویـت  با توجه به این "
ــان پیشــنهادها   ــهکیفیــت و ارتبــاط می ــین  منظــور ب تعی

ها براي دستیابی به توسعه پایـدار، شـناخت    دستورالعمل
ها و آثار مربوط به آینـده،   موضوعات بحرانی مانند چالش

نتایج  ارائهها،  ادن روندهاي کلیدي و تعیین اولویتنشان د
به دست آمده، افزایش سطح مشورت و همکـاري اجـزا و   

گذاري در  گیري و سیاست افزایش شفافیت فرآیند تصمیم
تـوان بـراي    کند، از این ارزیابی مـی  سطح کالن کمک می

هـا و مقـررات) و در    هـا، پـروژه   مقاصد گوناگون (سیاسـت 
المللی) استفاده کرد.  اي، ملی و بین حیهسطوح (محلی، نا

توانــد اصــول  از طرفــی دیگــر ارزیــابی اثــر پایــداري مــی 
اي و  هاي منطقـه  ها و برنامه پایدار را هم با سیاست توسعه

نیز با راهکارهاي ملی توسعه پایدار تلفیـق کنـد. حصـول    
اطمینان از دسـتیابی بـه اهـداف توسـعه پایـدار (توسـعه       

زیسـت،  تمـاعی، حفاظـت از محـیط   اقتصادي، توسـعه اج 
آموزش، بهداشت، زنـان، رفـاه، انـرژي، صـنعت، فنـاوري      

هـا،   اطالعات و ...) در سطح ملی و استمرار ایـن پایـداري  

هـا و نهادهـاي    مستلزم عزم ملی و همیـاري تمـام بخـش   
رسانی شده در ایـن  روز برنامه به ارائهدولتی و دولتی و غیر

 "باشد. زمینه می
بر ضرورت  شوندگان مصاحبهدر همین رابطه یکی دیگر از 

ي سطوح در فرآیند ارزیابی اثر پایـداري  لحاظ شدن همه
 کند که:استدالل می

اي از تدابیر ملـی توسـعه پایـدار و     ها باید آمیخته ارزیابی"
اي و دیگـر   اي، ناحیـه  تدابیر پایـداري در سـطوح منطقـه   
ي دولت براي پیگیري سطوح باشد. چرا که یکی از ابزارها

اهداف چندگانه توسعه پایدار، ارزیابی اثـر پایـداري اسـت    
 ."(کارشناس وزارت امور اقتصادي و دارایی)

همین موضع و با بیان برخی جزئیات یکی دیگـر   دیتائدر 
 شوندگان بیان کرد که: از مصاحبه

هر چند اثـرات پایـداري معمـوالً پـس از اجـراي پـروژه       "
شود اما به نظر بنـده هـر سـه    جش میملموس و قابل سن

گزینه قابل انتخاب است و الزم است طرح مسأله ارزیـابی  
اثر پایداري در هر سه مرحله دیده شـود. البتـه چگـونگی    

لذا هر کـدام از   باشد یمسنجش اثر در هر مرحله متفاوت 
مراحل فوق تمهیدات مربوط بـه خـود را داراسـت. بـراي     

ري الزم است اثرات پایـداري  گذاي سیاستمثال در زمینه
هاي قبل ارزیابی شود تا نقاط ضـعف  ها و سیاستدر دوره

هاي تنظیمی شناسـایی شـود و سیاسـت    و قوت سیاست
جدید بر مبناي آن تنظیم گـردد و ایـن اطالعـات کمـک     
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ي اجـرا  ها خواهد نمود و در مرحلهزیادي به تدوین برنامه
توان گفت قع میبه خصوصی خواهد داشت. در وا ریتأثنیز 

ي قبـل،  ارزیابی اثر پایداري در این صورت در سه مرحلـه 
حین و بعـد از اجـراي سیاسـت انجـام خواهـد شـد. لـذا        

کامل انجام پذیرد یقیناً این  صورت بهچنانچه این اقدامات 
تـر خواهـد بـود (نویسـنده و     نوع ارزیابی مؤثرتر و محکـم 

 ."محقق)
ار نظام ارزیـابی اثـر   توافق کلی بر ضرورت استقر رغم یعل

بـا   شـوندگان  مصـاحبه پایداري در همه سطوح، برخـی از  
بر رهیافتی استقرایی و از پایین بـه بـاال در عرصـه     دیتأک

 که: دندار یم دپایداري اشها
هـا نیـز   ریزي در سطح شهرستانابتدا باید سطح برنامه "

هاي مختلـف بـا   هاي دستگاهانجام شود و در ضمن برنامه
نحـوه   بر اسـاس هم تلفیق و تطبیق شوند سپس نظام را 

ریـزي و  ریزي جدیـد اسـتقرار نمـود تـا بـه برنامـه      برنامه
 .  ")NGOهاي توسعه کمک نماید (عضو مدیریت برنامه

 

 يریگ جهینتبحث و 
ــابی ــدار نظــام ارزی ــر پای ــان ازاث ــراي اطمین ــب  ي، ب جل

یند ارزیابی، همکاري کامـل  هاي سیاسی براي فرآ حمایت
ربط و شفافیت و مشارکت عمومی، باید بر  اي ذيه سازمان

استوار باشد. چارچوبی  NSDSالمللی  ي چارچوب بینپایه
ي توسـعه و  ، اهـداف هـزاره  21 دسـتور کـار  که بر مبناي 
تـدوین   20+ي اجالس ژوهانسـبورگ و ریـو   دستور کارها
ایــن  (Clive and. Kirkpatrick, 2006). شــده اســت

هـاي   چارچوب توسط کشورهاي مختلف بر اساس اولویت
هاي پیش رو تعـدیل و بـه کـار گرفتـه     اي و چالشتوسعه

در بسـیاري از کشـورها بـا ایجـاد      که يطور بهشده است. 
 يافـزار  نـرم ي و افـزار  سـخت توسعه نهادي در دو بخـش  

اثـر پایـداري فـراهم    زمینه را براي استقرار نظام ارزیـابی  
در اروپا اسـت.   حسگربرنامه  آنهاي نمونهاز اند که نموده

هـا،  هر چند این چارچوب، مدلی استاندارد است اما زمینه
اثـر  ها و ابزارهاي مختلفـی بـراي اجـراي ارزیـابی     تکنیک

ي اعم از کمی و کیفی وجود دارد که در هر کشـور  داریپا
هـا  مهم از تعدادي از آن دار وباید بر اساس شرایط اولویت

انتخاب و استفاده شود. بر این اساس، در تحقیـق حاضـر   
نیز آلترناتیوهـاي مختلـف ایـن مـدل اسـتاندارد، شـامل       

ها، سطح اجرایی و... تحت شناسی، فرآیندها، زمینههستی
نظـرات   کـه  يطـور  بـه مطالعه و بررسی قرار گرفته است. 

ــان ــارگزاران ،متخصصــ ــی کــ ــان)،  اجرایــ (کارشناســ
ــت ــروه  سیاس ــذاران و گ ــردم  گ ــاعی م ــاي اجتم ــاد ه نه

کـه   اندرکار توسعه پایدار در این زمینه واکاوي شد، دست
در ادامه بر اساس این نظرات، مدلی بـراي ایجـاد توسـعه    
نهادي جهـت اسـتقرار یـک نظـام ارزیـابی اثـر پایـداري        

هاي تحقیق نشان داد کـه  نتایج و یافته شود:پیشنهاد می
رغم وجود دیدگاه مناسب نسبت به اثربخشـی نظـام   لیع

توسـعه از   هـاي فعالیت دهیارزیابی اثر پایداري در سامان
در بسـیاري مـوارد داراي    هـا  دگاهیـ د گویـان، سوي پاسـخ 

بعضی آن را زیر بخش ارزیابی  که يطور بهتعارضاتی است. 
گـر، نبـود   ایـن موضـوع بیـان    ؛ کهدانندزیستی میمحیط

 انـدرکاران  دسـت ی در شناسـ  معرفـت ظرفیت فرهنگـی و  
هاي توسعه در کشور اسـت. از ایـن رو اگـر    ذیربط فعالیت

ــداري در   ــانی پایـ ــول و مبـ ــامی در پیگیـــري اصـ اهتمـ
این اهتمـام در گـام    ،هاي توسعه کشور وجود دارد فعالیت

هـا و افـراد   سازي در نهادها و سـازمان اول باید بر ظرفیت
هاي توسعه باشد موضوعی که توسـط  بر فعالیت اررگذیتأث

) در چـارچوب توسـعه نهـادي    2012ویسی و همکـاران ( 
ي نیز اشاره شده است. در ایـن رابطـه الزم اسـت    افزار نرم

ها هاي آموزشی بسیاري از رشتهگونه که در سرفصلهمان
زیسـتی و اثـر   ها در مورد ارزیـابی اثـر محـیط   در دانشگاه

بینـی شـده اسـت، بـراي     هایی پـیش صلاستراتژیک، سرف
هــایی تعریــف شــود. ارزیــابی اثــر پایــداري نیــز سرفصــل

ي انتشـار کتـب مـرتبط،    چنین ضرورت دارد در زمینه هم
ذیـربط   اندرکاران دستهاي آموزشی براي برگزاري کارگاه

ــدهاي   ــن فرآین توســعه برگــزار گــردد. نکتــه مهــم در ای
یـت بـه تفـاوت    گـویی و عنا ي، پرهیز از کلـی ساز تیظرف

کـه ذکـر شـد،     گونـه  همانزیرا ؛ هاي تخصص استزمینه
استاندارد بودن مدل ارزیابی اثر پایداري به معنی، ساده و 
یکنواختی آن نیسـت. بلکـه هـر زمینـه تخصصـی ماننـد       
کشاورزي، خدمات، تجارب، صـنعت و.... بایـد بـر اسـاس     
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هاي مختلف بپردازد. ها و تکنیکمالحظات خود بین روش
ي هــا کــارگروهاز ایــن رو ضــرورت دارد کــه از مشــارکت 

هـاي  ریـزي ي ملی توسعه پایدار در برنامهتخصصی کمیته
 اسـتفاده شـود.   ذکرشدههاي مرتبط براي مالحظه تفاوت

سازي مـد نظـر   نکته مهم دیگر که باید در فرآیند ظرفیت
ي که بایـد  قرار گیرد، افق زمانی این فرآیند است. به طور

هایی نظیر برگزاري در سه افق زمانی کوتاه مدت (فعالیت
کارگــاه آموزشــی)، میــان مــدت (تــدوین مطالــب و      

هاي آموزشی در مقاطع دانشگاهی) و بلند مـدت   سرفصل
هاي آموزش ضمن خدمت ها در برنامه(تلفیق این فعالیت

هـاي مختلـف) طراحـی و اجـرا     و بدو خدمت در سـازمان 
 شوند.

چه گفته شد معموالً پنج مرحله براي مالحظه آن با هدف
 Nickel and( شـود سازي پیگیري مـی هاي ظرفیتبرنامه

Trojan, 2011ــ ــی) کـ ــراي  ه مـ ــودي بـ ــد رهنمـ توانـ
توسعه پایـدار در پیگیـري اسـتقرار نظـام      اندرکاران دست

 ارزیابی اثر پایداري باشد:
و افراد ذیـربط   اندرکاران دستترغیب و تشویق  -1

و ایجاد اجماع براي استقرار نظـام ارزیـابی اثـر    
 پایداري

هـاي مختلـف در   ارزیابی نیازهاي ظرفیتی گروه -2
 زمینه ارزیابی اثر پایداري

سـازي  هـاي ظرفیـت  تعیین و تبیین اسـتراتژي  -3
 و اهداف ها، محتواها، هزینهشامل روش

سـازي از طریـق   هـاي ظرفیـت  اجراي استراتژي -4
 هاي مشاوره و مراجع دانشگاهیتیم ها وگروه

هـاي  هـا و اسـتراتژي  نظارت و ارزشیابی برنامـه  -5
 سازياجرایی ظرفیت

هاي تحقیق در باب اجراي ارزیابی اثر پایداري و نهاد یافته
گویـان  چنین نشان داد که از نظر بیشتر پاسخ مسئول هم

نهاد خاصی براي پیگیري استقرار و پیگیري نظام ارزیـابی  
 صـورت  بـه  هـا پایداري وجود ندارد و در برخی سازماناثر 

زیستی وجود موردي در ابعاد اقتصادي، اجتماعی یا محیط
هاي توسـعه  دارد. هر چند در این زمینه قوانینی در برنامه

ها اشاره شـد امـا   بینی شده است که در بخش یافتهپیش

ها وجـود نـدارد. بـر اسـاس     ضمانت کافی براي اجراي آن
و گویـان، ایجـاد   تري بـود کـه برخـی از پاسـخ    چنین بس
ــه  اســتقرار ــرا وزارتخان ــادي ف ــد را در نه ــامی جدی اي نظ

ها معتقد بودند که براي ایـن منظـور،   آن پیشنهاد کردند.
هـاي ذیـربط   الزم است توسعه و تجهیز نهادي در سازمان

ــش      ــدامات در دو بخ ــد اق ــه بای ــن رابط ــد. در ای رخ ده
 ریزي شود: برنامه

ــالتوســعه،  -1 ــی  فع ــه مل ــز کمیت ــازي و تجهی س
 عنـوان  بهپایدار: کمیته ملی توسعه پایدار  توسعه

اي، در صـورت تجهیـز   وزارتخانـه یک نهـاد فـرا  
سازي براي فعـال کـردن   ی و زمینهو مالانسانی 

هـاي فرعـی   هـاي مختلـف و کمیتـه   زیر بخـش 
تواند در استقرار نظام ارزیابی اثر پایداري در  می

اء کنـد. گـام اول در ایـن    کشور نقشی مهم ایفـ 
تواند تهیه گـزارش پایـداري عملکـرد    زمینه می

زیستی باشد که هر پـنج سـال از سـوي    محیط
هـاي خاصـی تهیـه    کشورها بر اساس شـاخص 

 شود. می
ي نهادي: ایـن بخـش از تجهیـز نهـادي     توسعه -2

هــاي موجــود در  نــاظر بــر تقویــت بخــش   
هاي تخصصی مانند سازمان مـدیریت و   سازمان

ها، وزارت دارایـی و امـور   ریزي، شهرداريهبرنام
زیسـت یـا   اقتصادي و سازمان حفاظـت محـیط  

باشـد. ایـن فعالیـت بایـد در دو     وزارت نیرو می
ــرد.      ــورت گی ــانونی ص ــاختاري و ق ــش س بخ

بــا تعیـین وظــایف نهـادي، ایــن    کـه  يطــور بـه 
ــهســازمان ــا را در زمین ــروي ه ــاص نی ي اختص

ــوانین و چنــین اجــراي  انســانی کــافی و هــم ق
هــاي موجــود در ایــن زمینــه تشــویق و  برنامــه

ــراي  ارائــهترغیــب نمــود. در راســتاي  مــدلی ب
ي هــاي تجهیــز و توســعهســازماندهی فعالیــت

) سه مرحله به شرح زیر را 1990پاول ( ،نهادي
 پیشنهاد کرده است:

 تقویت و بازسازماندهی سازمانی -
ها و قوانین مناسب تدوین و ایجاد سیاست -
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 ریزيظرفیت برنامه و توسعه
ــتورالعمل   - ــالحات در دس ــاد اص ــا و ایج ه

 مقررات
تـرین موضـوعات در   که اشاره شد، یکی از مهم گونه همان

هـاي  ي، تعیـین زمینـه  داریـ اثـر پا استقرار نظـام ارزیـابی   
مناسب براي استقرار این نظام است. نتایج تحقیق در این 

ضـرورت  گویان هر چنـد  زمینه نشان داد که از نظر پاسخ
هـا و موضـوعات ارزیـابی اثـر     دارد که بـراي همـه زمینـه   

هــاي پایــداري انجــام شــود امــا در حــال حاضــر، زمینــه 
زیستی و موارد مرتبط با آن بـراي کشـور ایـران از     محیط

بـر ایـن اسـاس، در مـدل      اسـت.  برخورداراهمیت زیادي 
ریـزي بـراي   مرحله به برنامـه  پیشنهادي این تحقیق، این

و استقرار یک نظـام ارزیـابی اثـر پایـداري      اجراي موردي
ي اختصاص داده شده است. در این رابطه هماننـد تجربـه  

ي شـود در زمینـه  ي سنسور در اروپـا پیشـنهاد مـی   پروژه
ي ششـم  هـاي برنامـه  مدیریت منابع آبی، بـراي سیاسـت  

توسعه، ارزیابی اثرات پایـداري بـا عاملیـت یـک دانشـگاه      
ــان   ــاري متخصص ــر و همک ــر و معتب ــان معتب و کارشناس

در رابطه بـا   ریزي و اجرا و ارزشیابی شود.برنامه مند عالقه
هاي زیر در سـه گـام   اقدامات پیشنهادي، پیگیري فعالیت

 ) ضرورت دارد:2005به نقل از کمسیون اروپا (
ریزي براي اجراي ارزیـابی اثـر در یـک    ) برنامه1گام اول: 

) تشـکیل تـیم   2ي خاص مانند آب یا آلودگی هوا، زمینه
ــرل ــده کنت ــی،  کنن ــان  3و اجرای ــا کارشناس ــاوره ب ) مش

) انجـام ارزیـابی اثـر و    4و  مند عالقهمتخصص و ذیربط و 
 تحلیل نتایج 

) مشاوره 2هاي گزارش ارزیابی اثر، یافته ارائه) 1گام دوم: 
هـاي مناسـب   پیشـنهاد سیاسـت   منظور بهدر مورد نتایج 

) 3هـاي توسـعه،   براي انجام اصالحات ضروري در برنامـه 
ي اعضـاي  هاي پیشنهادي به وسیلهآزمون برخی سیاست

) ارسال نتایج و اصـالحات پیشـنهادي   4تیم ارزیابی اثر و 
 به سایر متخصصان و کارشناسان 

هـاي  ) تدوین گزارش و ارسـال آن بـه بخـش   1گام سوم: 
 هـاي توسـعه   برنامـه کننده قوانین گذاري و تدوینسیاست

 عمومی صورت بهگرفته انتشار نتایج ارزیابی اثر صورت )2

گویـان در تحقیـق   یکی از نکات مهم مـورد اشـاره پاسـخ   
نظارت و ارزشیابی بر نظام ارزیـابی اثـر    حاضر، لزوم عامل
ها به درسـتی معتقـد بودنـد کـه نبـود      پایداري است. آن

ت که قوانین هایی سبب شده اسچنین نظارت و ارزشیابی
هاي موجود که به ارزیـابی اثـر در سـطوح    و دستورالعمل

هاي عمرانی اختصاص دارد نیز ضمانت اجرایی پیـدا  پروژه
نکنند. بر این اساس در این بخش از چارچوب پیشنهادي، 
ایجاد یک نظام ارزشیابی و نظارت بر همه مراحل ارزیابی 

ی، نتـایج  گردد. بدون چنین نظـارت اثر پایداري توصیه می
یی در هــا گــزارش صــورت بــهارزیــابی اثــر پایــداري تنهــا 

 ها باقی خواهد ماند.کتابخانه
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